


ΣΧΕΤ.: Το από 3-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι 33 δράσεις της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το 
πρώτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών»: 
http://www.isotita.gr/%ce%bf%ce%b9-33-
%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-
%cf%84%ce%b7%cf%82-
%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-
%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b
1%cf%82-%ce%b9%cf%83/ . 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου μας, σας 
παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 19 δράσεων της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» 
το δεύτερο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών. 
 
Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία 
του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ο.Π..Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής 
ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα 
ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις 
εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αγορά εργασίας και εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η δίκαιη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες: http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf . 
 
Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των 19 δράσεων της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το δεύτερο 
τετράμηνο της φετινής χρονιάς (Μάιος-Αύγουστος 2019): 
 
Μάιος 2019 
 
1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 33 δράσεις της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και 
Οικονομία» το πρώτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των 
γυναικών (Αθήνα, 3/5/2019). 
- Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο 
της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων 
του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 68498/6-5-2019). 
  
2) Συνεργασία των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής 
Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Επιστημονικό Κολλέγιο 
Ελλάδος (SCG)» στο πλαίσιο της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των 
φύλων στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο 



«Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 
3/5/2019). 
  
3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα την 
αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομίας το πρώτο 
τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 8/5/2019). 
- Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το 
σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & 
Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 
71156/8-5-2019). 
- Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 10/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε 
αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές 
μονάδες της Υπηρεσίας μας. 
  
4) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής 
Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση “NetAcad Conference 
@ Cisco Experience” στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την 
Απασχόληση» (Αθήνα, 9/5/2019). 
  
5) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. 
για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 15/5/2019). 
  
6) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς 
την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας με θέμα την 
πρόταση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ι.Φ. για το άρθρο 21 του Ν.4604/2019 περί «Σήματος Ισότητας» στις επιχειρήσεις 
(Αθήνα, 17/5/2019). 
 
Ιούνιος 2019 
 
7) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος 
(SCG)» και την εταιρία “CISCO HELLAS” στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την 
Απασχόληση» (Αθήνα, 18/6/2019). 
 
8) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση του 



Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με θέμα την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
την ένταξη της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου “GENDER ACTION” εντός του 
Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (Αθήνα, 20/6/2019). 
 
9) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Ψηφιακής 
Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τεχνική συνάντηση – εργαστήριο 
ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου 
«Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» στην έδρα της 
Γ.Γ.Ι.Φ. με φορείς υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το 
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(Αθήνα, 26/6/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. 
κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/6/2019). 
 
10) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα 
το εργαλείο πληροφορικής υπέρ της ισότητας αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στην Ελβετία (Αθήνα, 27/6/2019). 
- Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο 
Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη 
κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας. 
 
11) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης με θέμα τη 
δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον ψηφιακό τομέα 
(Αθήνα, 28/6/2019). 
- Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης απέστειλε 
αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές 
μονάδες της Υπηρεσίας μας. 
 
Ιούλιος 2019 
 
12) Αποστολή από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης 
(Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στατιστικών στοιχείων με θέμα το έμφυλο 
μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα για τις ανάγκες της ενημερωτικής εκπομπής της 
ΕΡΤ «Μπροστά στα γεγονότα» (Αθήνα, 15/7/2019). 
 
13) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο 
παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 100 περί ισότητας της 
αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας (Αθήνα, 18/7/2019), 



καθώς και σχετική δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ίδιο 
θέμα (Αθήνα, 19/7/2019). 
 
14) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα τη δημόσια διαβούλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης  περί τεχνητής νοημοσύνης (Αθήνα, 23/7/2019). 
 
Αύγουστος 2019 
 
15) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο 
παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 111 περί μη διάκρισης 
στην απασχόληση και στο επάγγελμα, καθώς και σχετική δημόσια δράση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ίδιο θέμα (Αθήνα, 1/8/2019). 
 
16) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο 
παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 122 για την πολιτική 
της απασχόλησης (Αθήνα, 5/8/2019), καθώς και σχετική δημόσια δράση ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για το ίδιο θέμα (Αθήνα, 6/8/2019). 
 
17) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο 
παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 156 για τους/τις 
εργαζόμενους/-ες με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και σχετική δημόσια δράση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ίδιο θέμα (Αθήνα, 9/8/2019). 
 
18) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & 
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το 
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τα βασικά ξενόγλωσσα 
κείμενα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για τη συνεργασία του Υπουργείου μας με το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας (Αθήνα, 12/8/2019). 
- Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε στον αρμόδιο 
Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη 
κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Κ.Υ. και της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., το οποίο 
γνωστοποιήθηκε αυθημερόν σε όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα 
ισότητας των φύλων (Αθήνα, 13/8/2019). 
 
19) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 19 δράσεις του 
κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» 
το δεύτερο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών 
(Αθήνα, 14/8/2019). 



Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και 
Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον 
αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Ατζέντα 2030). 



 


